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RESULTADO DE ANÁLISE DE RECURSO

  A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Economia (PPGECON), da
Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições,  atendendo ao previsto no Edital nº
03/2019, torna pública o resultado da análise dos recursos apresentados para os resultados da
primeira etapa do processo seletivo, prova escrita (PE) e da prova de inglês (PI). 

RECURSO APRESENTADO PELO(A) CANDIDATO(A):  CPF N° 039.345.081-38

Em  resposta  ao  recurso  interposto  pelo(a)  candidato(a)  portador(a)  de  cpf  nº
039.345.081-38, a banca do processo seletivo decidiu por deferir a solicitação. O teor do recurso
estava baseado na solicitação de anulação da prova por ferir o edital, que dizia que a prova seria
composta somente por questões de natureza objetiva.  Sendo assim, a banca convoca os(as)
candidatos(as) para realizarem nova Prova de Conhecimentos Específicos (PE) conforme novo
cronograma abaixo.

Quadro 1. Novo Cronograma sintético previsto do processo seletivo.  

DATA ETAPA

10/02/2020 Realização da Prova Escrita (PE)  (as 14h - sala 2113 da FACE/UFG)

Resultado preliminar das notas da PE (até as 19h)

12/02/2020 Prazo para interposição de recursos da PE  (até as 14h)

Divulgação do resultado final das notas da PE (a partir das 14h)

14/02/2020 Realização do Exame Oral (EO) (a partir das 9h)

Resultado preliminar do EO (a partir das 14h)

18/02/2020 Prazo para interposição de recursos do EO 

Resultado final do EO (a partir das 15h)

18/02/2020 Divulgação do Resultado Preliminar (a partir das 15h)

20/02/2020 Prazo para interposição de recursos do resultado preliminar (até as 15h)

20/02/2020 Divulgação do resultado final definitivo (a partir das 15h)

Goiânia, 05 de fevereiro de 2020.
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